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Ledare

Antligen sommar!
Jag utgar fran att nar denna

tidning finns att tillga, sa ar det
sommar i Svensboda. Detta skrivs i
paskhelgen, och jag hor, ser och
kanner sakra tecken pa det. Faglarna
kvittrar, temperaturen ar aldrig under
noil. Tussilago, vit- och blasippor
kampar sig upp till ljuset och
dagstemperaturen pendlar mellan +14
- +17 grader.

Med stort intresse ser jag fram mot
vad sommaren 2009 kommer att fora
med sig. Det ar oroligt inom
varldsekonomin, klimatet forandras -
foreningen arrangerar marknad!!! Det
ska bli sarskilt intressant att se hur
det sistnamnda fb'rloper och om
marknaden kanske blir en ater-
kommande tradition.

Varldsekonomin och klimatet kan
jag inte gora sa mycket at, men jag
ska gora vad jag kan (utom att sluta
roka).

Hoppas alia ni andra gor det ni kan
ocksa.
Saval nya som gamla medlemmar ar
hjartligt valkomna att deltaga i

foreningens olika projekt och ovriga
insatser inom var kulturhistoriska
hembygds-gaming.

Kulturhistoria, ja. Det ar inte
enbart att forsoka aterstalla och
bevara miljoer, forska i historien och
tillvarata fornminnen och annat.
Kulturhistoria ar ocksa nagot som
formas i var nutid. I dag blir i gar, i
morgon.

Vi bidrar alia till att lamna spar for
eftervarlden.

I detta nummer avslutar Kent sina
kartor over omradets geografiska
utveckling.

Med detta sagt, onskar jag alia en
trevlig sommar och hoppas att
engagemanget i foreningen omfattar
allt fler.

Eilert Nordensson
Ordforande och ansvarig utgivare
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Omslagsbilder: Harven sorn skankts till Oppet landskap av "Janssons gard" i Svensboda. Vy over
delar av Oppet landskap, fran bron mot Lillsjovagen. Foton: Gun Andersson
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Sa var det dags igen
Av Gun Andersson

Sondagen den 26 april traffades nya som gamla deltagare i projektet Oppet
landskap, for att planera sasongens aktiviteter och boka in sig pa schemat som
faraherdar. Utvilade efter vintern, sag alia fram emot att aterigen ha en trevlig tid
tillsammans.

Foregaende sasong i projektet hade paverkats av SNFs genomforda eller
planerade aktiviteter i Kvarnkarret. Det hade varit en hel del arfaete for deltagarna
att forsoka aterstalla betesmarken efter upprensningen av diket i Kvarnkarret, som
genomfordes i borjan av 2008. Planerade aktiviteter flck ocksa andras och anpassas
allt eftersom nya datum angavs for nar flismaskinen skulle komma till farhagen.

Brian Davenport berattade hur glad han blev nar han under senhosten mailledes
fick veta att Margit och Rune Forsberg, Monica och Tord Lundqvist samt Per-Olof
Bergman eldat upp rishogarna vi samlat ihop foregaende sasonger.

Arets deltagare gladde sig at att flismaskinen antligen varit dar och gjort sitt
jobb. Nu aterstar mycket arbete med att stada upp efter den, innan graset bar en
chans att borja vaxa igen. Brian beklagade att SNF inte fordelat resurser enligt
lofte, under arbetsdagen den 25 april.

Deltagarna enades om att uppgiften som projektet far koncentrera sig pa denna
sasong, blir att stada upp efter flismaskinen. Det ar ungefar 70 kubikmeter barr
och kvistar som ska krattas ihop och fraktas bort.

I ar ar det sammanlagt 18 deltagare i projektet. Av dem har 15 bokat in sig som
faraherdar.

Som vanligt kommer schemat med faraherdar och deras telefonnummer att
anslas pa foreningens anslagstavla. Sa om du, dina barn eller barnbarn vill besoka
faren - ta kontakt med veckans faraherde.

Deltagare 2009. Sittande fran vanster pa fotot: Jorgen Westergard Jensen,
Marianne Kallberg, Robert och Marita Wrethman, Rune och Margit Forsberg.

Staende fran van-
ster pa fotot: Brian
Davenport, Ingemar
Pettersson, Berit
Staaf, Monica
Lundqvist, Ingalill
Pettersson.
Saknas pa bilden:
Eilert Nordensson,
Birgitta Holm, Tord
Lundqvist, Lennart
Staaf, Franziska och
Bjorn Steltner samt
Gun Andersson.



Varans ankomst firades
Av Gun Andersson

De senaste aren bar projektet
Kvarnangen bjudit in till samkvam pa
Valborgsmassoafton, i samband med
att sasongens forsta arbetsinsats gors
dar. Sa aven detta ar.

De som horsammat inbjudan kom
utrustade med diverse arbetsredskap
och fortaring till kvallens flrande av
att varen anlant.

Monica och Tord Lundqvist samt Rune
Forsberg krattar flis.

Brian Davenport, Ingemar Pettersson
samt Bjorn Steltner lassar och kor bort
flis.

Som vanligt rensades backen, ovre och
nedre angen pa kvistar som fallit ner
under vintern. Vi hjalptes ocksa at
med att samla upp ris, kratta och
frakta bort flis efter SNFs flismaskin.
Eftersom vadret inte tillat att vi eldade

upp rishogen, samlades vi istallet runt
grillen. Dar skalade vi for varen,
samtalade om stort och smatt.

Berit och Jessica Thumeii, Tobbe Blom
samt Ingalill Pettersson slapar tallgrenar.

Rune Forsberg med nagra grillspett.

Sasongens aktiviteter pa Kvarnangen
blir att stada upp efter flisningen samt
var arliga slatter pa ovre och nedre
angen under hogsommaren. Det
framkom onskemal om att da fa aka
"holass". Med nya entusiastiska
deltagare i projektet finns nu en
forhoppning att vi kan paborja arbetet
med att oppna upp mot Lillsjon.

Medan morkret sakta borjade sanka
sig och elden i grillen falnade, skalade
vi for annu en fin sasong i projektet.



Rapport fran medlemsmotet den 16 maj

Vi hade tur med vadret. Solen
stralade, kabbelekan blommade i
backen och haggarna var oversallade
med blomknoppar. 16 medlemmar
samlades pa Kvarnangen for att delta i
motet.

:•

Senaste nytt i foreningen
> Tva informationsskyltar ar

uppsatta. En for sockenvagen
och en for Eskils Backa.

> Att ha inbetalningskortet for
medlemsavgiften i Suensbo som
en atgard for att spara in pa
porto har fallit val ut.

> Ansokan om foreningsbidrag
fran Norrtalje kommun ar
inlamnad och bidraget pa 1 000
kronor utbetalas i juni.

> Med anledning av att manga
olika synpunkter framfors fran
enskilda Svensbodabor anga-
ende projektet Oppet landskap,
farhallning, stangsling och
stigar, har styrelsen begart att
detta tas upp pa SNF.s arsmote
den 30 maj. Det ar viktigt att
SNF.s medlemmar igen tar
stallning till dessa projekt och
att alia berorda gors medvetna
om vad som galler enligt
demokratiskt fattade beslut.

> I dagslaget har vi 99 med-
lemmar och sex foretags-
sponsorer.

> Foreningens ekonomi ar just nu
+ 3 000 kronor for verksam-
hetsaret, men totalt + 13000
med tidigare ars overskott.

Foreningens projekt
Oppet landskap och promenadstigar
Cirka 30 m3 barr och kvistar har
krattats ihop i farhagen och lagts ut
pa stigarna. Det aterstar cirka 40 m3

att ta hand om.
Vissa avsnitt av stigarna, som varit
biota och leriga, har forstarkts med
cirka 3 ton sten innan barr och
kvistar lagts ovanpa.
Gardsgarden
Forhoppningen for sasongen ar att fa
ihop tillrackligt med deltagare sa att
grindarna till gardgarden kan byggas.
Kvarnangen
Varfagningen har agt rum och allt flis
har krattats ihop och fraktats till
stigarna. Det blev cirka 11 m3.
Sasongens aktiviteter blir slattern
samt forhoppningsvis att oppna upp i
sjokanten mot Lillsjon.

Tyvarr kunde inte projektledarna for
fornminnesinventering, Svensbodas
nutidshistoria samt foreningens arkiv
komma och ge information om sina
projekt.

Sommarens aktiviteter
Med var marknad den 6 juni och
augustifesten den 8 augusti samt
aktiviteterna i vara olika projekt,
beslot medlemmarna att detta var ett
tillrackligt utbud for denna sommar.



Medlems eller icke medlems
deltagande i av SHKF.s anordnande
av augustifest med mera
Forra aret, var forsta gangen som
foreningen anordnande mer sociala
aktiviteter som picknick pa Kvarn-
angen och augustifest. Synpunkter
bar framfbrts om dessa aktiviteter ska
vara oppna for alia eller enbart for
foreningens medlemmar. Medlems-
motet beslot efter diskussion, att till
foreningens sociala aktiviteter inbjuds
medlemmar och blivande medlemmar.

Ovriga fragor
Medlemstidningen Suensbo.
Senaste numret som utkom i
december fick positiv respons. Med-
lemmarna gillade att tidningen nu
informerade om foreningen.
En bandspelare kommer att inkopas
for att kunna lanas ut till dem som vill
gora interjuer for medlemstidningen.
Britt Wahlqvist berattade om sin traff
med Lisen som vaxt upp pa "Janssons
gard" i Svensboda. En intervju som vi
hoppas kunna publicera i december-
numret av tidningen.

Gardsgardsbygget
Av Margit Forsberg

Grindar till gardsgarden kommer
forhoppningsvis att fardigstallas under
sommaren. Vi planerar att tillverka
dem sa gott det gar, efter gammal
roslagsmodell.

Gamla gangjarn fran Rialatrakten
bar hittats och det skulle ju vara ett
plus om dessa kom i bruk igen pa
Svensbodas gardsgardsgrindar.

Det ar Tord Lundqvist som bar hittat
gangjarnen pa det torp dar bans
mormor och morfar, Anna och Gunnar
Lindevall, bodde. Torpet heter
Porskarret och ligger pa andra sidan

om sjon Viren i Roslags Kulla.
Gangjarnen bedoms vara minst 60 ar
gamla.

Jag hoppas fa ihop ett gang som ar
villigt att tillbringa nagra trevliga och
roliga timmar pa arbetet med
grin darn a.

Hor av dig till mig, Margit Forsberg,
telefon 0176 - 26 03 28 eller 070 - 240
44 18 om du vill och kan delta.

Valkomrnen!

Ett av gangjarnen som Tord Lundqvist hittat. Foto: Ingemar Pettersson.
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Under Isen
Av Kent Skillbrant

Vi bar kommit fram till de sista
delarna i var tidsresa. I den forsta
kartans tidsperiod befmner vi oss ca
1250 till 650 f.Kr. och landhqjningen ar
bar ca 77 cm/100 ar. Vi befinner oss
fortfarande i bronsaldern. De lagst
belagna tomtmarkerna i Svensboda
ligger nu pa ratt sida om vattenbrynet.

Det som i mitt tycke ar mest
intressant, ar att vi fortfarande bar
vattenvagar fran Lillsjon som
forbindelse till havet.

Vattenvagarnas djup ar som grundast
ca 5 meter. Darfor kanns det naturligt
att kartredovisningen far en annan
skala an tidigare.

Vi kan se att vattenvagen soderut
mot nuvarande Grabboda bar tappts
till. Noterbart ar ocksa att akrarna
mellan Veda och Vaxtuna fortfarande
star under vatten.

^ ^ A-Tysattra i Ostervreten



Den sista kartan visar tiden fran ca 650
f.Kr. till 150 e.Kr.

Hela Svensboda Jigger nu ovan
vattenytan.

Landmassan kommer att stiga ytter-
ligare cirka 13 meter och vi kan se pa
kartan att det "fattas" lite markytor i
Bergshamraleden (uppe till hoger) samt i
kustlinjen (nere till hoger}.

Vart att notera ar ocksa att Vadbosjon vid
Kinnmora och oster ut via sjon Svartingen
forbi Bodal ar ett omrade som fortfarande
har vattenleder med Ostersjon.

Avslutningsvis vill jag bara grattulera.
Vi har kommit in i jarnaldern och om
drygt 500 ar borjar vara forfader
vikingarna att harja och tills nu har vi inte
markt av nagon milj of or storing.

ife
Knupafl N.

I Svensboda

Stan-/
sion/

Styrelsen vill pa foreningens vagnar tacka Kent Skillbrant for
allt arbete du lagt ner pa den mycket intressanta och
uppskattade artikelserien "Under Isen".



Gamla Ortsnamn
AvKentSkillbrant

Jag har alltid varit intresserad av ord i det
"gamla" svenska spraket, dess betydelse
och ursprung. Kommer det fran
fornsvenskan , fornnordiskan eller ar det
ett laneord.

Ortsnamnen bestar oftast av en forled
och en efterled. Om vi t.ex. tar Norrtalje,
sa ar efterleden -talje. Talje ar slakt med
det gamla ordet ta'lgja som belt enkelt
kommer av talja (skara-kreta) pa modern
svenska. Talgjar var de manniskor som
bebodde platsen och de bodde vid
inskarningen, vilket har betyder "viken".
Forleden "Norr" kom till for att det fanns
talgjar aven i soder som sedemera blev
Sodertalje.

Vi borjar var resa med att ga igenom de
tio vanligaste efterlederna och for att inte
landa i var by direkt, tar jag dem i
bakvand bokstavsordning. Exemplen
forsoker jag att hamta fran var narhet i
mqjligaste man.

-aker. -akra
Dessa finns over hela landet med "-aker" i
Mellan- och Nordsverige samt "-akra" i
Sydsverige. Da som nu star ordet for aker
och har med aka i betydelsen driva att
gora. Man drev helt enkelt sin boskap i
bet. Forleden till dessa orter har ibland
gudanamn, vilket visar att de kommer
fran forkristen tid.

Exempel: Torsaker.

-vin(i)
Denna efterled kan vara svar att kanna
igen da den manga ganger har slipats av
tidens tand. Namnet finns bara i vastra
Sverige. Ordet "vin eller vini" (obqjt =
Winja) betyder betesmark och ortnamnens
forled bar oftast namnet av det djur som

gick dar eller nagon gud. I det senare fallet
pekar det pa en hednisk offerplats eller
tempel. Man tror att namnen kommit till
vid var tideraknings borjan.

Exempel dar tiden har forandrat
efterleden ar Gotene. Har har vini
forandrats till ene och Got har med gjuta
att gora. Behover inte vara fraga om
metall. Man kan aven gjuta doden och da
skulle betydelsen kunna vara en offerplats.

-tuna
Denna efterled forekommer mest i
Malardalen och dess omnejd. Ett
fornsvenskt ord med omstridd betydelse.
Det kan betyda inhagnad plats,
handelsplats eller befast plats. Ofta ar
forleden en gud fran asatiden och kan da
betyda en inhagnad, helig plats. Man tror
att dessa namn kan dateras till
folkvandringstiden. 400-600 e.Kr.

Exempel Frotuna. Fro ar ett fornsvenskt
namn for Frqj eller Frej som betyder
"herre" och var fruktbarhetsgud. Dyrkad
framfor allt i Sverige.

-torp
Namnet ar den vanligaste av alia
efterleder och forekommer mest fran
Skane och upp till Dalalven. Namnet
kommer via Danmark, Skane (800-talet)
och nar Vaster- och Ostergotland under
vikingatid. Till Dalarna och Norrland
kommer namnen under 1400-talet. Den
aldsta inneborden ar stangsel eller
inhagnad. Senare betydelse ar nybygge
eller utflyttad gard. De allra yngsta torpen
ar s.k. dagsverkstorp. Forleden ar oftast ett
personnamn. I de sodra delarna har
formen slipats till -arp, -orp och -erup.
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Exempel: Ekebytorp norr om Riala.
Eftersom det fmns ett Ekeby i narheten bor
det vara en utflyttning eller ett
sjomanstorp.

-tomt(a), -toft(a)
Dessa namn tillhor de aldre och bar
betydelsen enskild mark med bus,
hustomt. Senare forskning bar aven gett
betydelsen att det skulle vara en odetomts
husgrunder som fatt en ny byggnad.

I Skane finns ett Fulltofta. Forleden Full-
bar forvanskats genom aren och var fran
borjan "fole", som ar detsamma som fale
eller hast. Har inte med fullblod att gora.

-sater, -satter, -satra, -satt, -sattra
Betydelsen ar vistelseort, bostad men aven
utmarks- eller skogsang. De forekommer
mest i Ostergotland och Malarlandskapen.

Exempel: Rumsattra. Vad forleden star
for kan ni se under efterleden -rum.

-sta(d)
Kommer mestadels fore vikingatid och ska
inte forvaxlas med moderna ordet stad
(kopstad), vilket kommer fran medeltidens
Tyskland (Stadt). Ordet ar slakt med sta i
betydelsen dar nagot star, senare gard
eller by. Stad i detta fall ar samma ord som
i eldstad. Det ar den nast mest
forekommande efterleden.
Exempel: Hasta vid Gottrora. Har kommer
formodligen forleden Ha fran det
fornsvenska ordet "haugr" som syftar pa
en hojning i terrangen, alternativt ett
gravrose. Vi har ocksa ett Kolsta i var
narhet Behover inte ha med kol att gora.
Det kan ocksa betyda mork skog.

-ryd
Ordet betyder rojning och berattar om
nyodlingar. Efterleden har ibland formen
-red, -rud och -rod beroende pa var i
landet det ligger. Tillkommer oftast under

vikingatid och har som foiled ett
personnamn eller en vaxt.

Valet av exempel gor jag darfor att mina
foraldrar kom fran Skillingaryd. Vill bar
poangtera att gamla stavingar pa ett
ortsnamn har stor betydelse for att harleda
namnets betydelse. Skillingaryd skrevs
"Skoflingarydh" i borjan av 1400-talet.
Skoflingar eller Skoghlingar var folk som
bodde i skogsmarkerna.

Ett exempel pa vad tiden astadkommer
ar Danderyd, som skrevs Danaeror i
borjan av 1300-taIet. Ror stammar med
rose och orten kan ha varit en gravplats
for danskar.

-rum
Kommer fran sen vikingatid till tidig
medeltid och har fran den senaste
forskningen fatt betydelsen "skapad
oppen plats", oppna slatter- eller
betesmarker. Dessa finns mestadels i de
ostra delarna av Sverige.

Jag haller mig kvar i Smaland eftersom
det dar fmns ett trevligt Byarum. Det kan
tyckas enkelt att tyda. Har fanns det plats
for en by. Detta behover inte vara sant. Det
betyder formodligen att det har funnits en
by dar tidigare som har ateruppstatt.

-mala
Ar slakt med det gamla ordet "mal" som
betyder matt och avser ett avgransat,
uppmatt jordomrade. Kommer fran mitten
till slutet av medeltiden och finns mest i
den sodra landsanden.

Exempel: Blomstermala. Har tror man att
blomster kan ha med ett namn att gora.

-mark
Ett medeltida namn som fran borjan hade
inneborden grans, som sedan blev
gransmark, gransskog och darefter gled
over att betyda skog, nyodling och
nyt>ygge i skog.
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Exempel: Forsmark. Ursprunget till
derma ort var med all sakerhet en by eller
bostad som lag vid en fors.

-lov

Tillhor de allra aldsta och kommer fran
Danskans "-lev" som kommer fran ordet
levne och betyder "lamna". I fornsvenskan
betyder det att leva och dessa bynamn star
for efterlamnat, arvegods. Forleden har
ofta ett personnamn. Men aldrig ett kristet,
varfor vi placerar det i hednatiden och
oftast till och med fore vikingatid.

Exempel Arlov dar Ar kan sta for det
gamla personnamnet Ari.

-losa
Har spridit sig upp over landet till
Malardalen och kommer ursprungligen
fran Danmark. Betydelsen har varit
ljusning, glanta och syftat pa utglesning av
lovskog for fast bosattning, ang eller
betesmark. Har tillkommit fore vart
kristnande. Senare tillkomster av denna
efterled har med ordet brist att gora.

Oster om Erken har vi ett Karlosa. Fanns
det inte nagra manspersoner har? Joda!
Kar kan sta for det fmska mansnamnet
Kari.

-inge
Finns over hela det germanska
sprakomradet. Denna efterled ar inget ord
utan en andelse som man bygger ord med.
Det betyder "de som bor dar". Ta t.ex.
Huddinge. H:et ar en gammal kvarleva.
Resten blir "uddinge" och star for de som
bodde pa udden. Detta ar ett av vara
aldsta efterleder och dyker upp vid Kristi
fodelse och ca 600 ar framat.

I var omgivning hittar jag Grytinge dar
gryt star for sten eller stenrose.
Efterleden har fler varianter. Ett ar -unge.
Vi har medlemmar i var by som kommer

fran Huddunge, viket har samma
betydelse som Huddinge.

Aker man norrut kommer man till
Skuttunge. Detta roliga namn har sin
naturliga forklaring. "Skuta" ar ett
gammalt ord for rinnande eller forsande
vattendrag. Skutungarna eller Skut-
tungarna var alltsa de som bodde vid
vattendraget.

-hult
Ordet ar fornsvenskt och betyder "liten
skog", skogsdunge. Som efterled dyker
ordet upp under medeltiden och ar
vanligast i sodra Sverige.

Exempel: Granhult. Det ligger mellan
Rimbo och Gottrora och dar forleden
direkt talar om vad for slags trad det var
som vaxte dar.

-hem
Detta ord har anknytning till det moderna
ordet hem med betydelsen "liggplats".
Senare har betydelsen varit gard eller by.
De aldsta kommer fran ca 300-talet e.Kr.
och har ibland forandrats till "-um".

Ett exempel ar Berghem i Osseby-Garn.
Nagon hade sin liggplats eller boning pa
berget. Har star Osseby for den Ostra
garden. Ordet "garn" betydde forr tarm
eller snore och betecknade nagot
langsmalt som t.ex. den vik det ligger vid.

-by
Detta ord ar slakt med bo och med bonde
och har samma stam som bygga och bygd.
De fiesta ortnamnen med denna efterled
kommer fran vikingatid, men kan vara
aldre. Ordet behover inte vara det vi
menar med by. Det kan ocksa betyda
bostad (singularis).

Exempel Hammarby. Forleden betyder
klippa eller stenig hojd.
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-bol, -bol
Inneborden av dessa ord ar gard eller
nybygge. Namnen betecknar ofta sma
gardar, torp eller utjordar. Oftast star det
for nyodling da forleden har samma namn
som intilliggande by eller gard. Ordet
"bol" kommer av bo.

Norr om sjon Erken hittar vi t.ex.
Tomasbol, Tranbol och Tolvmanbol.

-boda
Sa har vi da anligen kommit fram till var
egen efterled. I en del fall har de tva sista
bokstaverna fallit bort och blivit till "bo" ",
viket gor dessa svara att skilja fran
bodanamnen. Namnen ar fran vikingatid,
men finns aven som senare skapelser.

I de dalslandska och norrlanska namnen
ar betydelsen uteslutande " fabod eller
fabodar".

I vara trakter och soder ut ar betydelsen
olika sorters forvaringsbodar, sjo- och
fiskebodar samt jaktkojor.
Av detta lar vi oss att Suen, Swan eller
hur han da stavade sitt namn, inte bodde

har. Han bodde med storsta sannolikhet
inte alltfor langt bort och hade sina bodar
har for att forvara sin skord eller sina
jaktbyten.
Det kanske ar dags att andra och skriva
om var hemsida?

Ett exempel som skulle kunna varit en
jaktbod ar Morkullaboda som ligger norr
om Riala.

Att vi inte ser forvandlingen som sker
runt omkring oss ar Bergshamra ett bra
exempel pa. Jag tanker inte pa stavningar
och uttal i det har fallet, utan den
geografiska platsen.

Det "gamla Bergshamra" har geo-
grafiskt sett glidit osterut och betecknar
numera aven omradet for var narmaste
matvarubutik, virkesleverantor, distrikts-
lakaren m.fl. Det omradet heter
Hastangen.

Jag avslutar med en gammal karta over
det egentliga Bergshamra.

Reds. Kommentar: Kartan ar fran 1639 och visar fern gardar, tva torp, kronans sag- och mjolkvarn.

13



Ett stort tack
till vara sponsorer 2009

Bygg och Inredningar
Bojo Inredningsfirma

Svensboda
Tel: 0176-26 11 69,

Mobil: 070-685 04 13
Bo Johansson

Mb'bler och Handikapphjalpmedel
BOKOBO

Alta
Tel: 08 - 773 45 37,
Fax: 08 773 10 40,

Mobil: 070-877 34 53
Bo Barkman

Tradsagning,
Forsaljning av brader och plank samt

Bjb'rkved och Gardsgardsmaterial
Mobila Sagverket i Roslagen AB

Sodervad

Telefon:0176-260761,
Mobil: 070 - 335 22 75

Anders Elfsberg

Byggnads
Henningssons Byggservice

Lagboda
Tel: 0176-26 05 13,

Mobil: 070-848 79 31
Allan Henningsson

Schakt - Avlopp m.m. samt
Vagslantsrojning

Kalles Grav i Riala
Uddeby

Mobil: 070-583 67 21 ,
Tel: 0176-26 30 36

Kad-Gunnar Karlsson

El-installation
PK:s Elservice

Farsta
Mobil: 070-835 41 00

Par Kviberg

Ett stort tack
till "Janssons gard" i Svensboda

Hakan Jansson, Margareta Samuelsson och Dagny Westman

Att vi fick lana delar av ladugarden for var marknad den 6 juni 2009

Att ni skankte gardens gamla harv till projektet Oppet landskap.
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Senaste nytt om projekt Oppet landskap

Den 30 maj hade SNF sitt arsmote.
Var anmalda fraga om farhallning,
stangsling mm inom projektet "Oppet
landskap", diskuterades livligt. Som
jag ser det, bestamt och engagerat
men anda sakligt. En och annan
overton registrerades fran bada sidor.

For dem som narvarade, tror jag att
diskussionen mottogs med oppet
sinne. De kanske mest berorda och
utsatta fanns dessvarre inte pa plats.

Atminstone alia som var med pa
motet, borde nu vara medvetna om
hur och vart man vander sig med
synpunkter, kritik och fragor. Alia var
rorande overens om att alia personliga
pahopp ska undvikas, och att detta
respekteras av alia.

Ingen rost hqjdes for att aweckla
faren som arbetare for att halla rent
inom det omrade vi har gemensamt
beslut om. Det enda som framfordes
var en justering av stangslingen mot
"tomtsidan" for narboende pa
Lillsjovagen.

Fragan overlats till styrelsen for
SNF och SHKF, att i samforstand losa
fragan. Kommer vi inte fram till
samforstand ar risken uppenbar att
projektet "Oppet landskap", sjalvdor
och att projektet "Stigar" - som lever i
symbios med Oppet landskap - roner
samma ode.
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Valberedningen

Har du forslag pa personer som du garna vill ska sitta i foreningens styrelse?
Vand dig till valberedningen med ditt/dina forslag. De har paborjat sitt arbete.

I ar bestar valberedningen av:
Rune Forsberg (sammankallande), telefon 0176
Marita Wrethman, telefon 073 - 318 56 71
Brian Davenport, telefon 0176 - 26 06 72

26 03 28 eller 070 - 240 44 18

Pa arsmotet i September ska vi valja:
Ordforande (1 ar)
Sekreterare (2 ar)
Ledamot (2 ar)
Ledamot (1 ar)
Ledamot (1 ar)

Revisor (2 ar)

Avgaende: Eilert Nordensson
Avgaende: Berit Staaf
Avgaende Gun Andersson
Avgaende: Margit Forsberg
Avgaende: Marianne Kallberg

Avgaende Pia Johansson Ullsten

Kallelse
till

ARSMOTE
Lordagen den 26 September 2009

kl. 14.00
pa fotbollsplan

Kallelse med dagordning kommer att anslas pa var hemsida samt omradets
anslagstavlor i god tid innan arsmotet.

Arsmoteshandlingarna kommer att delas ut vid motet.
Vill du ha dem innan, kontakta var sekreterare Berit Staaf, telefon 0176-26 11 05.

Sista datum for motioner till arsmotet ar fredagen den 31 juli.
Lamna dem till var sekreterare: Svensboda 74 eller beritstaaf@hotmail.com
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Aktiviteter sommaren 2009

Slatter

Pa

Kvarnangen

Under hogsommaren, nar blommorna
blommat over, hjalps vi at med slatter

pa ovre och nedre angen.

Graset slas med slattermaskin. Vi
samlar ihop graset och fraktar bort det

med hjalp avfyrhjuling och karra.

Medtag hogaffel eller kratta samt
picknickkorg.

Se anslag pa anslagstavlorna for
narmare information om datum.

Valkomna!

Augustifest
Lordagen den S augusti, k!18

Pa
Kvarnangen

Vi samlas i ar igen, for att ata kraftor. Var
och en tar med sig det man behover.

Vi ordnar langbord och bankar. For att det
ska bli festligt, ta garna med en duk och

ljuslykta.

Forhoppningsvis far vi aven i ar njuta av
levande musik.

Varmt valkomna!

Gardsgardsgrindar
Vill du vara med i ganget som planerar att bygga gardsgardsgrindarna?

Ta kontakt med Margit Forsberg, telefon 0176 - 26 03 28, 070 - 240 44 18.

VaJkommen!
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55

Foreningsbrev B

Vid obestallbarhet: Retur till
Svensboda Hembygds- och
Kulturhistoriska Forening
c/o Nordensson
Svensboda 70
760 10 Bergshamra

Marie Gronmark - Carlsson
Jan Carlsson
Svensboda 157
760 10 Bergshamra

Arsmote

Lordagen den 26 September
2009, kl.14 pa fotbollsplan.

Medtag garna kaffekorg.

Kallelse med dagordning
kommer att anslas pa
anslagstavlorna samt pa
var hemsida.

Valkomna/ Styrelsen

Om du flyttar

Var vanlig och uppge din
nya adress till var kassor
Eva Eriksson
Grindtorpsvagen 5, 10 tr
183 32 Taby
telefon 08 - 659 75 39
Mobil 070 - 980 1404
e-mail:
linneatorgny@msn.com

Motioner

Sista datum for
motioner
till arsmotet ar den
31 juli2009.

Lamna dem till var
sekreterare Berit Staaf,
Svensboda 74 eller
beritstaaf@ hotmail. com

Sista
inlamningsdag

for bidrag till nasta
Suensbo ar den
30 September.

Skicka till:
Gun Andersson
Svensboda 50

760 10 Bergshamra
eller

;un.260672@swipnet.se

Nasta nummer av Suensbo

Utkommer i december 2009. Da kan du lasa en
artikel om var marknad den 6 juni. Vi hoppas
ocksa kunna publicera nagra av de intervjuer som
pagar eller planeras ske under sommaren.

Losnummer av Suensbo

Kan kopas for 50 kroner styck.
Kontakta var kassor Eva Eriksson

En trevlig
sommar

Onskar/
Styrelsen
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